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JUDr. P. Svoboda a starostka města O. Haláková při zahájení
Bečovských slavností

Foto Václav Samek

Milým překvapením slavností bylo uvedení Bečovské polky, k terou
složil místní učitel Karel Bálek, zahráli žáci a učitelé ZUŠ J. L.
Bečov nad Teplou a zazpívali bečovští příznivci

Bečovské slavnosti k 610. výročí města začaly slavnostním průvodem. Poprvé v historii byla přijata záštita nad slavnostmi.
V roce 2009 ji poskytl Bečovu nad Teplou JUDr. Pavel Svoboda, exministr Legislativní rady vlády, odborník na evropské právo.

Slovo starostky
Vážení čtenáři Bečovského zpravodaje, v tomto letním čísle si připomeneme události, které se uskutečnily v roce 610. výročí města od měsíce června
do srpna 2009. Prostor máme pouze pro ty nejvýznamnější, protože zaznamenat všechny akce by si
vyžádalo vydat mnohem rozsáhlejší tiskovinu.
V červnu jsme se slavnostně rozloučili v zámecké
kapli s žáky 9. třídy a nástup nových prvňáčků proběhl na velmi milém obřadu pasování na radnici
města v přeplněné obřadní síni, za přítomnost dětí,
rodičů, prarodičů a učitelů. Poté slavnost pokračovala v mateřské škole.
Bečovské slavnosti se již staly významnou regionální kulturní událostí Karlovarského kraje. Poprvé v jejich historii se konaly pod záštitou významné osobnosti. V roce
2009 záštitu převzal JUDr. Pavel Svoboda, exministr Legislativní rady vlády a podle jeho vlastních slov zejména muzikant. Letošní Bečovské slavnosti rozšířily svá
obvyklá místa působení o objekt fary, ve které se konala zajímavá výstava fotografií ze všech ročníků slavností a ukázky prací z fotografické soutěže na téma „Lidé
a město Bečov nad Teplou“ (první cena D. Kalašová a H. Korbelářová - převzaly
Pamětní list města, grafiku autora Eduarda Milky). Návštěvníci měli také příležitost
nahlédnout do příjemného prostoru bečovského mateřského centra „Cvrček“.

Úspěšně proběhla „divoká hudební noc“ na fotbalovém hřišti, první den slavností
a velmi hezký úspěch měl nedělní program, který organizačně zajišťují zejména
místní osobnosti. Návštěvníky zaplněná zámecká terasa sledovala divadlo pro
děti, vystoupení mateřských školek z Bečova nad Teplou a Krásného Údolí a koncert fléten, klarinetů a hostů pod vedením učitele M. Mosátha.
V těchto dnech se již začínají
připravovat Bečovské slavnosti
pro rok 2010. A věřím, že vás
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nadchne jejich zaměření, protože se budou věnovat 25. výSlovo starostky
1
ročí nalezení relikviáře sv. Mauco se děje v bečově
2
ra v hradní kapli Státního hradu
zš a mš bečov nad teplou
3
a zámku Bečov. A to je jistě velmi zajímavé téma jak pro nás,
zuš j. labitzkého
4
tak i pro veřejnost v našem
zprávy z měú
4
regionu. Pro věrnou výpověď
Zasedání rmě a změ
5-7
o dění ve městě máte možnost
uveřejnit v dalších číslech zpra610 let
8
vodaje své texty a fotografie,
kultura a historie
9
a proto piště a fotografujte.
sport
9
Olga Haláková
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Co se děje v Bečově

V Toužimi byla v 19.června 2009 slavnostně předána zástupci Karlovarského kraje dvě hasičská auta,
obci Útvina a městu Bečov nad Teplou. Bečovská hasičská jednotka je tedy v roce 140. svého výročí
založení moderněji vybavena mobilní technikou. Rekonstrukce hasičské zbrojnice byla dokončena díky
víceleté finanční podpoře zastupitelstva města a zejména díky obětavé práci mnoha zúčastněných,
pracujících s nadšením na její obnově, jimž patří poděkování.

Nová vrata Hasičské zbrojnice osazena.
Velitel hasičů Miroslav Nepraš a starostka Olga Haláková podepisují převzetí hasičského auta
pro město Bečov nad Teplou.

Hasičská auta pod hradem.

Takto vypadá hasičská svatba na zámku.
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Akce bečovských hasičů.

Pan Ján Džugan oslavil v letošní roce 80 let.
Blahopřejeme.
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Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou

Bečovská základní škola v půvabné historické stavební podobě.

Pasování na žáka 1. třídy základní školy proběhlo v obřadní síni radnice města

9. třída základní školy - slavnostní předávání vysvědčení v zámecké kapli

Ondřeji Sýkorovi končí docházka do mateřské školy a stává se žákem základní školy.

Základní umělecká škola

Ředitel školy František Pípal za přítomnosti zástupkyně
odboru školství Karlovarského kraje Mgr. Moniky Šperglové
předával školu nově jmenovanému řediteli Mgr. Petru Pitrovi

Poslední společná fotografie před odjezdem všech účastníků výměnného pobytu z Eschenburgu v ZUŠ J.L. v Bečově nad Teplou

Mladí hudebníci z Eschenburgu přišli na rozloučenou zahrát
nemocnému panu učiteli Mosáthovi.
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Zprávy z MÚ
Czech Point a datové schránky

Co vše můžete získat na Městském úřadě v Bečově nad Teplou

Naši noví občánci
V roce 2009 se doposud narodilo v Bečově nad Teplou pět dětí.
Milan Machač

Czech POINT poskytuje vydávání těchto ověřených výstupů z registrů veřejné správy:

Filip Rudof

☞ K atastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Rejstřík trestů,
Výpis z bodového hodnocení řidiče, atd.

Kateřina Brůžová
Adléta Vizovská

Postup vydání ověřeného výpisu
Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po
zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je ověřovací doložka, která z něho činí
veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.
Potřebné informace o jednotlivých výstupech:
Vydání první strany výpisu z Katastru nemovitostí z Obchodního rejstříku a z Živno
stenského rejstříku je zpoplatněno částkou 100 Kč, každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou 50 Kč.
Výpis vám vydá: v přízemí Městského úřadu Bečov nad Teplou - Vladimíra Žáková
Svatební obřady
V letošním roce 2009 proběhlo do konce srpna 45 svatebních obřadů, převážně na zámeckých
terasách a v kapli Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou.

Denisa Zelenková
Šťastným rodičům blahopřejeme. Tradiční vítání občánků na radnici proběhne
na podzim 2009 a na základě pozvánky zaslané městským úřadem.
Kopírování tiskopisů
Kopírování tiskopisů pro veřejnost bude probíhat v kanceláři Městské společnosti
dle stanovených pravidel, která budou zveřejněna v nejbližších dnech.
Poděkování
❖ Poděkování za provedení vymalování místností pro Mateřské centrum
formou sponzorství patří panu J. Frolovi.
❖ Poděkování za seřízení věžních hodin a jejich řádný chod vyslovujeme
panu J. Jašovi a paní F. Peřinové.

Vážení občané, vyřizujte prosím své záležitost na Městském úřadě pokud možno v obvyklé úřední dny v pondělí od 8.00 - 17.00 hod a ve středu ve stejnou dobu.
Rádi bychom uspořádali městský archiv a z toho důvodu je nutné omezit služby pro veřejnost v úterý, čtvrtek a pátek.

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
Nový exponát expozice zámku Bečov
Návštěvní okruh zámeckých interiérů dolního zámku Bečov byl letos opět obohacen, tentokrát o původní kachlová kamna. Červený salonek byl doplněn o přirozenou součást obytného
zámeckého interiéru. Kamna jsou zhotovena v empírovém slohu a pochází z konce 18. století. Na horním, tzv. záklopovém kachli, se dochoval nápis vyrytý do ještě měkké hlíny, který nám
sděluje, že výrobcem byl jistý Johanes Paulus z dnes již zaniklé obce Smrkovec (ve Slavkovském lese), jehož továrna se specializovala především na výrobu porcelánu.
Příprava restaurování probíhala od roku 2007 a odbornými pracemi byla pověřena akademická restaurátorka Sylva Čekalová. V týdnu od 15. do 18. června probíhala kamnářská rekonstrukce. Práce sice ještě nejsou skončeny, po vyschnutí kamnářské hlíny bude v září osazen záklopový kachel, kamna budou vyspárována a na závěr bude provedena drobná retuš. Přesto
již dnes je vidět celkový výsledek a návštěvníci si mohou od 19. června
vychutnat krásu díla.
Restaurování havarijních kachlových kamen je obecně odborně velmi
náročnou činností, časově zdlouhavou a finančně velmi drahou. Na
restaurování bečovských kachlových kamen přispěly Národní památkový ústav, Ministerstvo kultury ČR a Krajský úřad Karlovarského kraje.
Pouze na restaurování se finance vyšplhaly na 140 000,- Kč.
V poválečné historii areálu národní kulturní památky Bečov došlo k nevhodné demontáži většiny originálních otopných těles. V inventáři
z konce 30. let 20. století je pouze v horním i dolním zámku ještě doloženo dohromady 50 kusů kamen. Z tohoto počtu zůstaly pouze dvoje
kamna in situ. V uplynulých letech se podařilo správě památkového
objektu shromáždit všechny nalezené části kachlových kamen na jedno místo a provizorně je uložit. V loňském roce byla získána mimořádná
dotace z Ministerstva kultury ČR a bylo možno provést inventarizaci
rozsáhlého kachlového depotu. Bylo zjištěno, že stále existuje 14 rekonstruovatelných kachlových kamen, které se nacházejí v různém
stupni dochování. Odhad finančních prostředků na rekonstrukci celého souboru přesahuje 2 milióny korun. Jednotlivé kachle byly vytříděny, označeny a vhodně uloženy do nového depozitáře, kde zůstanou do
doby, než se podaří získat potřebné finance na jejich restaurování.
Za správu SHZ, Bc.Ondřej Cink – zámecký kustod
Stav po restaurování a kamnářské rekonstrukci
v dolním bečovském zámku 2009 Zázemí pro oddávající
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Zrestaurovaná kamna
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Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
13. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou konané
dne 09. června 2009 v Základní umělecké škole J. L.
v Bečově nad Teplou od 17.00 hod.
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 13/01 Zahájení a organizační záležitosti
13/02 Kontrola plnění usnesení
13/03 Výsledek hospodaření za rok 2008 - audit
13/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
13/05 Informace o důležitých jednáních
13/06 Partnerství s městem Grünbach v Německé republice
13/07 Různé

Navržený program schválen 11 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu navržen: Jiří Špak
Schváleno 11 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni – návrh: R.Dytrych, J.Mrňák

Schváleno 11 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení
Předseda komise – V. Novotný
Členové komise – L.Sýkorová, M. Frančíková 
Zvoleni 11 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 12. zasedání,
ze dne 23. března 2009 bez připomínek
Schváleno 11 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
1) ZMě bere na vědomí informace o plnění přijatých usnesení:
Trvá usn. č. 04/04/06 (doplněno v kontrole usnesení 10. ZMě, bod
10/02/01), 06/03/09 Usnesení týkající se prodeje pozemků –
p. Čečil nekomunikuje, 11/03/02 a 12/02/01- CzechPOINT – projekt
pokračuje, termín prodloužen, 11/07/02 – týkající se Krásného Jezu
a pozemku, který je užíván na volnočasové aktivity – závěr- vlastník
předběžně souhlasí s pronájmem nebo i odkoupením, 11/08/05
pokračování v přípravě dětského hřiště
USNESENÍ č. 13/02: ZMě schvaluje provedení kontroly plnění usnesení,
jak je výše uvedeno
Usnesení schváleno 12 hlasy
K bodu 3) programu – Výsledek hospodaření za rok 2008 - audit
1) ZMě:
a) bere na vědomí předložený audit hospodaření města Bečov nad Teplou
se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Města Bečov nad Teplou za
rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
b) ZMě schvaluje závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy
Krajského úřadu Karlovarského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města – bez výhrad
Příjmy 
11 704 642,- Kč
Výdaje
10 914 564,- Kč
Přebytek
=790 078,- Kč
Financování (kryto přebytkem rozpočtu):
změna stavu krátk. prostředků na účtech
+94 322,- Kč
uhrazené splátky
– 884 400,- Kč
(Dotace do rozpočtu města za rok 2008 celkem = 1 971 614,40 Kč;
hospodaření ZŠ a MŠ finanční ztráta – 138 269,26,- Kč, bude krytá
z příjmů roku 2009)
Usnesení schváleno12 hlasy
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě
a) bere na vědomí předložený záznam o projednání návrhu zadání
Změny č. 1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou - vyhod
nocení požadavků, připomínek a podnětů, jak byl předložen dopisem
pořizovatele ÚPD ze dne 20.4.2009;
b) p rojednalo návrh zadání změny č. 1/2008 Územního plánu města
Bečov nad Teplou v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47
odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a schvaluje
zadání změny č. 1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou
ve znění, jak byl upravený návrh zadání změny po jeho projednání
na základě uplatněných požadavků, připomínek a podnětů zpracován
a předložen ke schválení v ZMě Úřadem územního plánování a stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary (příslušný úřad územního
plánování jako pořizovatel), to znamená takto:
Změna č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou řeší změny
funkčních ploch v těchto 6 lokalitách
1.2. P.p.č. 1892, k.ú. Bečov nad Teplou - v ÚP města Bečov nad Teplou je
území řešeno jako území zeleně sídelní (ZS). Vlastník žádá změnu využití
na bydlení individuální (BI). Celková výměra řešené lokality je 1789 m2.
1.3. P.p.č. 64, k.ú. Bečov nad Teplou - v ÚP města Bečov nad Teplou je
území řešeno jako území zeleně sídelní (ZS). Vlastník žádá změnu využití
na bydlení individuální (BI). Celková výměra řešené lokality je 194 m2.
1.5. P.p.č.979, k.ú. Bečov nad Teplou - v ÚP města Bečov nad Teplou je
území řešeno jako území zeleně sídelní (ZS). Vlastník žádá změnu
využití na území drobné výroby a služeb (VD). Celková výměra řešené
lokality je 1466 m2.
1.6. P.p.č. 1127/2 a 42/3, k.ú. Krásný Jez - v ÚP města Bečov nad
Teplou je v dané lokalitě navržena veřejná komunikace (DO). Vlastník

žádá o zrušení navržené komunikace a ponechání území k bydlení
individuálnímu (BI). Celková výměra řešené lokality je 540 m2.
1.7. P.p.č. 250/2, k.ú. Krásný Jez - v ÚP města Bečov nad Teplou je území
řešeno jako území zemědělské výroby (Z). Vlastník žádá změnu využití na
bydlení individuální (BI). Celková výměra řešené lokality je 3488 m2.
1.8. P.p.č. 213/1, k.ú. Vodná - v ÚP města Bečov nad Teplou je území
řešeno jako území využitelného zemědělského půdního fondu (ZPF).
Vlastník žádá změnu využití na bydlení individuální (BI). Celková
výměra řešené lokality je cca 2390 m2;
c) ukládá starostce města o výsledku jednání bezodkladně informovat
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary
a žadatele o změnu a zadat osobě s příslušnou kvalifikací dle § 24 stavebního zákona zpracování schválené změny územního plánu č. 1/2008

Usnesení schváleno 12 hlasy
2) ZMě schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 995/1 v k.ú. Bečov nad
Teplou o výměře 2 612 m2 dle oddělení GP č.539-24/2009 označené
jako p.p.č. 995/5, za cenu 100,-Kč/m2 celkem 261.200,-Kč, firmě
Blex, a.s. se sídlem Závodu míru 327/4, Karlovy Vary, zastoupené
generálním ředitelem Ing. Miroslavem Klíchou. Z důvodu dostatečného
zajištění přístupu, vjezdu a přístupu ke zbylé části p.p.č. 995/1 dle
provedeného zaměření pozemků ZMě ruší část svého usnesení č.
9/04/04 z 9. zasedání ZMě ze dne 02.09.2008 ve věci podmínky
zřízení věcného břemene zajištění přístupu jako nadále bezpředm ětné
 Usnesení schváleno 10 hlasy, zdržely se M. Frančíková, L. Sýkorová
3) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p. č.1617/5 o výměře 495m2,
ostatní plocha v k.ú. Bečov nad Teplou panu Martinu Pošmurovi, bytem
Novoveská 427, Bečov nad Teplou, za cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem
14 850,- Kč, a ruší své usnesení č. 9/04/05 z 9. zasedání ZMě ze dne
02.09.2008 jako nadále bezpředmětné – nově upřesněna výměra
prodávaného pozemku dle geometrického plánu č. 532-15/2009

Usnesení schváleno 12 hlasy
4) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p.č. 241/6 o výměře 420 m2, trvalý
travní porost v k.ú. Krásný Jez, panu Tomáši Svobodovi, bytem Mírová
524 Loket, za cenu 45,-Kč/m2, tj. celkem 18 920,-Kč, a ruší své
usnesení č. 11/05/02 z 11. zasedání ZMě ze dne 03.02.2009 jako
nadále bezpředmětné – nově upřesněna výměra prodávaného pozemku dle geometrického plánu č. 191-24/2009

Usnesení schváleno 12 hlasy
5) ZMě schvaluje zveřejnění záměru převodu nemovitosti (dar, prodej)
stavby jezu na řece Teplé v říčním kilometru 24,490, vybudované
v roce 1970 při realizaci přeložky silnice 1. tř. Bečov –Karlovy Vary (proti
odbočce na Milešov), - objekt nabylo město do vlastnictví dle zákona
č.40/1964 Sb. § 135 ods.1); dále ZMě ukládá starostce a místosta
rostovi jednat s Povodím Ohře o možnostech převodu

Usnesení schváleno 12 hlasy
6) ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků převedených smlouvou o bezúplatném převodu pozemků od PFČR: p.p.č. 697/4 orná půda,
o celkové výměře 7204 m2 k.ú. Krásný Jez, p.p.č. 746/43 trvalý travní
porost, o celkové výměře 6335 m2 k.ú. Krásný Jez, p.p.č. 222/5 orná
půda, o celkové výměře 699 m2 k.ú. Vodná, p.p.č 977 trvalý travní
porost, o celkové výměře 604 m2 k.ú. Bečov nad Teplou
V územním plánu Města Bečov nad Teplou jsou tyto pozemky vedeny jako
rozvojová území pro bydlení individuální Usnesení schváleno 11 hlasy
K bodu 5) programu – Informace o důležitých jednáních
1) ZMě bere na vědomí informace o výsledku voleb do Evropského
parlamentu a projektu Czech POINT

Usnesení schváleno 12 hlasy
K bodu 6) programu – Partnerství s městem Grünbach/Muldenberg v SRN
1) ZMě schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Bečov nad
Teplou – Česká republika a Grünbach/Muldenberg - Vogtland (Svobodný stát Sasko) v SRN a to za účelem realizace projektu s názvem
„Turismus“ – zpracování společné žádosti o dotaci z titulu EU Cíl 3
v roce 2009; Studie na téma „Turismus“, v rámci které se budou řešit
vzájemně potřebné a prospěšné oblasti života občanů obou obcí. ZMě
pověřuje starostku města podpisem smlouvy dle podmínek příslušného dotačního titulu a ukládá RMě vytvořit pracovní skupinu, která
bude koordinovat úkoly města Bečov nad Teplou vyplývající z postavení
projektového partnera dle smlouvy. Lead partnerem je dle smlouvy
určena obec na Saské straně 
Usnesení schváleno 12 hlasy
K bodu 7) programu – Různé
1) ZMě bere na vědomí informace o jednáních SOSL POV, SHSČMS, ze
zasedání Správní rady NGA SL včetně výroční zprávy, Euregia Egrensis

Usnesení schváleno 12 hlasy
2) ZMě bere na vědomí informace ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Usnesení schváleno 12 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informace o řešení problému zavodnění komunikace k nádraží 
Usnesení schváleno 12 hlasy
4) ZMě bere na vědomí předložená rozpočtová opatření schválená RMě za
období do června 2009 
Usnesení schváleno12 hlasy
5) ZMě schvaluje záměr žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
LEADER v rámci MAS Náš region - celkem 2.300.000,-Kč; pro město
Bečov nad Teplou za podmínek 15% spoluúčasti z rozpočtu města
na rok 2010 a to z požadované částky celkem 150.000,- Kč a to 1).

na úpravu okolí pomníku před základní školou a 2). úprava venkovního
prostranství před ZUŠ J.L., 3). úpravu centrální části obce v Krásném
Jezu a Vodné
Usnesení schváleno 12 hlasy
6) ZMě ukládá starostce a místostarostovi dojednat schůzku všech
dotčených zástupců institucí a obyvatel, kterých se týká prováděná
stavba prodloužení kanalizace v ul. Toužimská a Plzeňská ul., v co
nejkratším termínu a podat informace na nejbližším zasedání ZMě

Usnesení schváleno 12 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla před p řijetím
usnesení: Vzhledem k přítomnosti zahraničního hosta, starosty města
Grünbach Manfréda Strobela, začalo jednání zastupitelstva bodem 13/06
- vystoupení starosty města Grünbach
- představení města Grünbach promítáním DVD města
- starostka města vysvětlila, jak by se spolupráce obou měst měla vyvíjet
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
Bod 2) Diskuse o prodeji pozemku firmě Blex a.s.
- místostarosta, zástupci firmy, paní Kubincová
Bod 5) Kompletní informace k problematice jezu na řece Teplé (před
Vodnou) podal místostarosta a dále podal protinávrh na usnesení
K bodu 7) programu – Různé
V úvodu vystoupil p. Achour, zastupující MUDr. Achourovou – vysvětlil
důvody odchodu dětské lékařky z Bečovské ordinace, její úmysl ordinovat
v Teplé; karty pacientů jsou vlastnictvím lékařky a je možné na základě
žádosti nového lékaře, ke kterému přechází pacienti, požádat MUDr.
Achourovou o výpis ze záznamu karty. Koncem června končí výpovědní
lhůta z prostor ordinace v BnT a nejpozději od 1. srpna 2009 bude
zajištěna dětská lékařská péče v BnT
Bod 1) - Ing. J. Šindelář – informace ze SOSL, starostka – SHSČMS, NGA
SL, Euregio Egrensis, místostarosta - VSOZČ
Bod 6) - paní Sýkorová upozornila na problém stavby prodloužení
kanalizace v Plzeňské ul. ve vztahu k připravenému projektu napojení
nemovitosti pana Sýkory a realizátorem stavby VSOZČ starostka navrhla
usnesení zavazující svolání všech zúčastněných
Jednání 13. zasedání ZMě ukončeno v 20 30 hod.
V Bečově nad Teplou dne: 11. června 2009
Oľga Haláková, starostka města, Zapsal: Jiří Špak
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
72. zasedání RMě, konané v pondělí 4. května 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
72/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod., Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart,
Mgr. M. Beerová, J. Špak, Omluven: Ing. S. Teplík,
Pořad schůze rady: - 72/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 72/02 Finanční záležitosti
- 72/03 Různé

Pořad schůze schválen 4 hlasy
72/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje obeslání firem k podání nabídky na pořízení výpočetní
techniky pro pracoviště Czech-POINT dle doporučených pravidel
MMKV, v souvislosti s žádostí o dotaci z EU
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření města za rok 2008
provedenou Krajským úřadem a to se závěrem, bez závad a ukládá
starostce připravit ke schválení na nejbližším ZMě  Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje uspořádání výletu pro občany města a to dne 16. května na Horní hrad a do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově
s tím, že dopravu autobusem v ceně do 7.000,-Kč zajistí firma
Tagorating, zastoupena panem J. Rozporkou. Další finanční náklady
(vstupné a obědy) budou uhrazeny dle schváleného rozpočtu města

Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace o přípravě návštěvy z Eschenburgu
ve dnech 21. – 25. června 2009
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí informace o uzavřených dohodách se zaměst
nanci na rok 2009 (150 hod. ročně), kteří vykonávají pro město
potřebné práce
Hlasování 4 pro
6) RMě schvaluje provedení instalace rozvodu veřejného osvětlení
v Krásném Jezu (v souvislosti s probíhající rekonstrukcí v centru osady),
nového kabelu o délce 1.000 m a nutnou výměnu lamp, firmou
Václav Vaidiš - Elektromontáže a to ve finančním rozsahu dle schvá
leného rozpočtu na rok 2009
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí plánované pokračování opravy střechy radnice
a odstraňování dřevomorky z napadených nosných částí a jejich
částečná výměna
Hlasování 4 pro
8) RMě doporučuje ZMě schválit prodej pozemku p.p.č.. v k.ú. Bečov nad
Teplou o výměře 2 612 m2 upřesněna GP a to firmě Blex a.s. přístupová
cesta o rozloze 55 m2 zůstane ve vlastnictví města a zajistí přístup
různým majitelům
Hlasování 4 pro
9) RMě bere na vědomí informace místostarosty týkající se pozemku
o který žádal pan Pošmura a kde došlo ke změně záměru žadatele.
RMě ukládá místostarostovi připravit pro projednání na ZMě

Hlasování 4 pro
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bečovský zpravodaj
10) RMě souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení upřesněné výměry dle
GP p.p.č.241/6 na 420 m2 za cenu 40,-Kč, v k.ú. Bečov nad Teplou
panu Tomáši Svobodovi z Lokte
Hlasování 4 pro
11) R Mě doporučuje ZMě schválit Darovací smlouvu mezi městem Bečov
nad Teplou a Povodím Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, zastoupeno Ing. Jiřím Nedomou, týkající se stavby jezu vodního
toku Teplá v říčním kilometru 24,490. K uvedené stavbě nabylo
vlastnické právo město Bečov nad Teplou dle zákona § 135 odst. 1
z.č. 40/1964 Sb. obč. zákoník
Hlasování 4 pro
12) R Mě bere na vědomí informace místostarosty o navýšení rozpočtu
investice VSOZČ týkajícího se zatrubnění kanalizace v ulici
Toužimská – Plzeňská v Bečově nad Teplou na částku 400.000,- Kč

Hlasování 4 pro
13) RMě bere na vědomí podepsání smluv na bezúplatné převody
pozemků od PF v Krásném Jezu, Vodné a Bečově nad Teplou

Hlasování 4 pro
72/03 Různé
1) R Mě bere na vědomí informace starostky o uskutečněných jednáních,
týkajících se ordinace dětského lékaře. V současnosti mohou rodiče
využít zástup v Toužimi a v Karlových Varech (kontakt na MěÚ). Od
července bude na základě připravované smlouvy majitelkou objektu
s novým doktorem ordinace denně od 8.00 - 9.30 hod.

Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace o uskutečněném jednání v Německém
Grunbachu, který oslovil naše město s žádostí o partnerství. Obě města
se shodla na záměru podání společné žádosti v letošním roce o dotaci
z titulu Cíl 3. Společným tématem je navrhován „Turismus“, v rámci
kterého se budou řešit všechny potřebné technické oblasti života
občana města. Výsledkem tohoto záměru by měla být v letošním roce
vypracována studie revitalizace města a v dalších létech by došlo
k vypracování stavebních projektů a následně jejich realizace za finanční podpory z dotačních titulů EU
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace o průběhu příprav zpřístupnění
prostoru mateřského centra v objektu fary
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 8. května 2009, Schůze RMě ukončena v 20.30 hod
Ing. Petr Kužvart, místostarosta, Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
73. zasedání RMě, konané v pondělí 18. května 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
73/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady: - 73/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 73/02 Finanční záležitosti
- 73/03 Různé

Pořad schůze schválen 5 hlasy
73/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje firmu COMFOR STORES a.s., se sídlem Běly Pažoutové
742/1, 62 400 Brno, dodavatele a realizátora zakázky „Pořízení
výpočetní techniky pro pracoviště Czech-POINT „ a to dle doporučených
pravidel MMKV, v souvislosti s žádostí o dotaci z EU. Protokol o průběhu hodnocení nabídek je nedílnou součástí tohoto zápisu.. RMě ukládá
starostce společně se spolupracujícím informatikem města upřesnit
technické detaily provedení této zakázky a z toho vyplývající úpravu
celkové ceny.
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje dodavatele a realizátora zakázky „Oprava můstku přes
vodní tok v Rybářské ul.“ firmu CONTECH Services, se sídlem Brložec 7,
364 52 Žlutice, zastoupenou Petrem Chomickým, z důvodu nejvýhodnější předložené nabídky (neplátce DPH);
RMě ukládá starostce
a) podepsat předložený návrh SOD po úpravě související s podmínkami
dotace Karlovarského kraje; rozsah prací je schválen do celkové výše
520.000,- Kč
b) s volat do 14 dnů jednání s obyvateli, kteří bydlí v této ulici a přilehlých
místech a předat jim informaci o průběhu rekonstrukce můstku
a dočasném omezení přístupu do jejich nemovitostí přes provizorní
lávku, po dobu trvání stavby. 
Hlasování 5 pro
3) R Mě bere na vědomí ukončení pojistné události vichřice Ema. Městu
byla vyplacena z důvodu poškození klempířských prvků na objektu
radnice částka 27 000,- Kč
Hlasování 5 pro
4) R Mě bere na vědomí žádosti o koupi pozemku p.p.č. 747/4 v k.ú.
Krásný Jez (p. P. Brindžák a p. B. Zahradník) a konstatuje, že uvedené
pozemky v současnosti nejsou ve vlastnictví města a tyto žádosti se
budou projednávat až po jejich převedení 
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 120N01/29
(nájemní smlouva uzavřena 1. 6. 2001, týkající se p.p.č. 36/4
a 698/1) mezi městem Bečov nad Teplou a Pozemkovým fondem ČR.
Vzhledem k tomu, že město uvedené pozemky nabylo do vlastnictví
dnem 5. 5. 2009, tento dodatek č.4 řeší alikvotní části nájemného

Hlasování 5 pro
73/03 Různé
1) RMě bere na vědomí zápis z jednání mezi městy Bečov nad Teplou
a Grünbach/Muklenberg Vogtland (Svobodný stát Sasko) v Německé
republice a doporučuje ZMě schválit návrh Smlouvy o spolupráci, která
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bude uzavřena mezi městy za účelem podání žádosti do dotačního
titulu EU „Cíl 3“
Hlasování 5 pro
2) RMě předběžně souhlasí
a) s připojením vlastníka nemovitosti Ladislavem Šipulou, Na Zelené 435,
Bečov nad Teplou na splaškovou kanalizaci (za předpokladu souhlasu
VAK a dalších příslušných institucí) a to nutným výkopem na p.p.č.
1563/1 ve vlastnictví města Bečov nad Teplou (v současnosti je
pozemek pronajat a je potřebné seznámit nájemce se záměrem),
za podmínky uvedení místa budované přípojky do původního stavu.
b) s řešením stavebních pohledů na nemovitost navrhovaných
v projektové dokumentaci 
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informaci o předběžném souhlasu SŽDC, majitele
p.p.č. 1318/1 v k.ú. Krásný Jez, s pronájmem parcely městu Bečov
nad Teplou, za účelem využívání pro volnočasové aktivity občanů
osady, dle žádosti Osadního výboru Krásný Jez.
Hlasování 5pro
4) RMě souhlasí s prominutím poplatku za svoz komunálního odpadu za
rok 2009, rodiny Kodýtkových, kteří od 1. 1. 2009 již bydlí v Dolní
Hluboké a po kolaudaci zruší zde trvalé bydliště
Hlasování 5 pro
5) RMě souhlasí s udělením licence na provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy firmě Tagorating spol. s.r.o., Meteorologická
792/29, Praha 4, zastoupenou jednatele p. Jiřím Rozporkou

Hlasování 5 pro
6) Rada města schvaluje termín, program a místo konání 13. Zastupitelstva města Bečov nad Teplou; Termín: 09. června 2009 od 17:00 hod.
Program: 13/01 Zahájení a organizační záležitosti
13/02 Kontrola plnění usnesení
13/03 Výsledek hospodaření za rok 2008 - audit
13/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
13/05 Informace o důležitých jednáních
13/06 Partnerství s městem Grűnbach v Německé republice
13/07 Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J.L. Bečov nad Teplou

Hlasování 5 pro
7) RMě bere na vědomí opakovanou žádost manželů Neuwirthových
o souhlas s připojením nového odběratele k distribuční síti nn ČEZ, a.s.,
v souladu se stavebním povolením a ukládá místostarostovi písemně
vyrozumět žadatele o nezměněném postoji rady města k uvedené
záležitosti, již v minulosti projednávané osobně i písemně

Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí informace:
a) o problémech se zavirováním počítačů na MěÚ a nefungování systému
Sms –Conector – O2. Tyto problémy jsou již odstraněny.
b) Pro vnitřní potřebu MěÚ a z důvodu systému ochrany osobních údajů
budou vytvořeny karty označující odpovědnost zaměstnanců za určené
úseky, včetně případného zastupování; Ostatní potřebné informace
např. z programu Mysis, budou poskytnuty matrikářkou a určeným
zástupem a k dispozici v kanceláři starostky.
c) evidenční a obdobná data budou pravidelně jednou za měsíc
zálohována na samostatné CD. 
Hlasování 5 pro
9) RMě souhlasí na základě žádosti manželů Korbelářových s užitím
městského znaku města Bečov nad Teplou na vlajkové výzdobě, která
bude umístěna v zahradní restauraci U Zámku, za podmínky důstojné
prezentace se symbolem města
Hlasování 5 pro
10) RMě bere na vědomí úpravu plánu výše rozpočtové položky VSOZČ,
týkající se připravované akce kanalizace v Toužimské a Plzeňské ul.
v Bečově nad Teplou a to její navýšení na 450.000,- Kč

Hlasování 5 pro
11) RMě bere na vědomí a schvaluje: tlaková impregnace šindele
připravené na opravu střechy radnice bude provedena Lesní spol.
Bečov s.r.o. za finanční částku celkem 19.040,- Kč. Polovinu této
částky 9.520,- Kč uhradí Lesní spol. Bečov s.r.o. jako dar městu
a druhá polovina bude uhrazena z rozpočtu města Hlasování 5 pro
12) RMě schvaluje v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech přijetí daru od Krajského úřadu Karlovarského kraje,
soubor počítačů pro Základní školu a mateřskou školu Bečov nad
Teplou: - 5 ks počítačů: PC DELL GX260
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 22. května 2009. Schůze RMě ukončena v 20.30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta, Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
Protokol z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek nabídkového řízení:
Oprava můstku přes vodní tok v Rybářské ulici
Nedílná součást zápisu Rady města č. 73. bod jednání 73/02/02
ze dne 18. května 2009
Hodnocení nabídek provedla Rada města Bečov nad Teplou:
Přítomni: O.Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík, J. Špak
Za výše uvedeným účelem byly osloveny tři zpracovatelské firmy:
1. TIMA spol s.r.o., Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary
2. CONTECH SERVICES, Brložec 7, 364 52 Žlutice
3. Stanislav Pytlík, Příčná 204, 364 64 Bečov nad Teplou
Do 18. 05. 2009 byly na MěÚ doručeny poštou tři nabídky pod číslem
jednacím 276/2009, 280/2009 a 195 /2009
Název akce:„Oprava můstku přes vodní tok v Rybářské ulici“
Předmět poptávky:
Předmětem plnění poptávky k podání nabídek je realizace stavby
mostku - oprava můstku přes vodní tok v Rybářské ulici, výměna poruše-

ných nosných konstrukcí a oprava povrchu komunikace v nájezdu, výjezdu
a na samotném můstku a to dle zpracované projektové dokumentace
PROTOKOL O HODNOCENÍ NABÍDEK
1. TIMA spol. s.r.o., 611.799,- Kč s DPH, 01.06.– 31.08. 2009, ANO
514.117,- Kč bez DPH, 97.682,- Kč DPH
2. CONTECH SERVICES, 476.810,- Kč, 01.06. – 30.09 2009, ANO
3. Stanislav Pytlík, 410.000,- Kč, NE
Konečné umístění uchazečů dle předepsaného kritéria:
1. CONTECH SERVICES
2. TIMA spol s.r.o.
Rada města, která vyhodnocovala předložené nabídky na akci „ Oprava
můstku přes vodní tok v Rybářské ul.“dle zpracované projektové dokumentace, schvaluje usn.č. 73/02/02 za nejvýhodnější podanou nabídku
firmy CONTECH SERVICES, zastoupenou Petrem Chomickým. Druhá
v pořadí se umístnila firma TIMA spol.s.r.o.. Nabídka firmy Stanislav Pytlík
nebyla kompletní a firma neprokázala odbornou způsobilost k plánované
realizaci.
Bečov nad Teplou 18. května 2009, Zapsala Olga Haláková, Starostka města
Protokol z otevírání obálek a následné vyhodnocení nabídek poptávkové
ho řízení: „VÝPOČETNÍ TECHNIKA NA VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚCZECH POINT MĚSTSKÉHO ÚŘADU MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
Pořízení výpočetní techniky pro pracoviště Czech POINT – upgrade,
dle pravidel žádostí o dotaci z EU
Protokol průběhu nabídkového řízení je nedílnou součástí zápisu 73. rady
města Bečov nad Teplou ze dne 18. května 2009
Hodnocení nabídek provedla Rada města Bečov nad Teplou:
Přítomni: O.Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík, J. Špak
Za účelem pořízení výpočetní techniky pro pracoviště Czech-POINT byly
osloveny tři zpracovatelské firmy
1. Galileo Corporation s.r.o.,Hornická č.p. 4387430 03 Chomutov
2. AUTOCONT CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary-Rybáře
3. COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1 62 400 Brno
Do 18. 4. 2009 byla na MěÚ doručeny dvě nabídky firem Galileo
Corporation s.r.o. a COMFOR STORES a.s.
Název akce:
„VÝPOČETNÍ TECHNIKA NA VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ- CZECH POINT
MĚSTSKÉHO ÚŘADU MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
Pořízení výpočetní techniky pro pracoviště Czech POINT – upgrade,
dle pravidel žádostí o dotaci z EU
Předmět poptávky:
Předmětem plnění poptávky v rámci této výzvy k podání nabídek je pořízení výpočetní techniky pro pracoviště Czech POINT – upgrade, dle pravidel
žádostí o dotaci z EU
PROTOKOL O HODNOCENÍ NABÍDEK:
1. COMFOR STORES a.s. - 58. 540,- Kč s DPH - ANO
2. Galileo Corporation s.r.o - 82.900,- Kč s DPH - NE 69.664,- Kč bez DPH - 13.236,- Kč DPH
Rada města Bečov nad Teplou, která vyhodnocovala účastníky nabíd
kového řízení, na základě zaslaných výzev k podání nabídek na akci:
„VÝPOČETNÍ TECHNIKA NA VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ- CZECH POINT
MĚSTSKÉHO ÚŘADU MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
Pořízení výpočetní techniky pro pracoviště Czech POINT – upgrade, dle
pravidel žádostí o dotaci z EU konstatuje, že ze tří oslovených firem zaslaly
nabídku firmy COMFOR STORES a.s. a firma Galileo Corporation, která
přeložila v nabídce plnou verzi a tedy nesplnila předepsané podmínky.
Firma COMFOR STORES a.s., plně vyhověla podmínkám NŘ po stránce
technického vybavení a Rada města schvaluje realizaci poptávané
zakázky firmou COMFOR STORES a.s., se sídlem Běly Pažoutové 742/1,
62 400 Brno, s místem vyskladnění Jaltská Karlovy Vary.
Bečov nad Teplou dne 18. května 2009, zapsala Olga Haláková, starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
74. zasedání RMě, konané v pondělí 25. května 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
74/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady: - 74/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 74/02 Finanční záležitosti
- 74/03 Různé

Pořad schůze schválen 5 hlasy
74/02 Finanční záležitosti
1) Rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 3/2009
Zvyšují se příjmy pol. 4111 ÚZ 98348 - 22.000,- Kč - dotace volby
do Evropského Parlamentu
Zvyšují se výdaje § 6117 pol .5… - 22.000,- Kč - dotace volby
do Evropského Parlamentu
Rozpočtové opatření č. 4/2009
Zvyšují se výdaje pol. 4122 org. 010 - 260.000,- Kč - dotace oprava
můstku přes vodní tok Rybářská ulice
Zvyšují se výdaje § 2212 pol. 5171 org. 010 – 260.000,- Kč – oprava
můstku přes vodní tok Rybářská ulice
Rozpočtové opatření č. 5/0229

bečovský zpravodaj
Přesun z § 3322 pol 6323 – 20.000,- Kč - investiční transf.církvím
na § 3322 pol. 5223 - 20.000,- Kč - neinv.příspěvek církvím- fara okapy
Rozpočtové opatření č. 6/2009
Přesun z § 6112 pol. 5023 - 12.000,- Kč – odměny zastupitelstva
na § 6112 pol. 5179 - 12.000,- Kč - ostatní nákupy
Rozpočtové opatření č. 7/2009
Snižují se příjmy - pol. 1122 - 62.730,- Kč – daň z příjmu práv.osob za obec
Snižují se výdaje § 6399 pol. 5362 - 62.730,- Kč – platby daní a poplatků

Hlasování 5 pro
2) R Mě schvaluje na základě žádosti podle zák.č. 128/2000 Sb.,
o obcích, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zák.č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě § 134
zák.č.262/2006 Sb. zákoníku práce; odměnu ředitelce ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje úhradu finančních nákladů souvisejících s návštěvou
z Eschenburgu na doprovod žáků ZUŠ J.L. na akcích mimo město,
v Lokti, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Českém Krumlově
a na zámku Hluboká. Finanční spoluúčast poskytne i ZUŠ J.L. Výše
bude upřesněna po uskutečnění naplánovaných akcí. Hlasování 5 pro
4) R Mě schvaluje platový výměr ředitelce školy Mgr. Jitce Rudolfové
s účinností od 1. 6. 2009 v souladu s rozhodnutím vlády o zvýšení
platových tarifů od 1. června 2009 o 3,5 % (novela nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
sužbách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
Hlasování 5 pro
74/03 Různé
1) R Mě bere na vědomí konání :
- Akademie ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou 15. června 2009
- slavnostní předávání vysvědčení 9. třídě v zámecké kapli 30. června 2009

Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 27. května 2009. Schůze RMě ukončena v 21.10 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta, Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
75. zasedání RMě, konané v pondělí 15. června 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
75/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík,
J. Špak od 18 45 hod.
Pořad schůze rady: - 75/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 75/02 Finanční záležitosti
- 75/03 Různé

Pořad schůze schválen 4 hlasy
75/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 8/2009
Přesun z § 2212 pol. 6121 - 132.000,- Kč - silnice, stavby
Přesun na § 5512 pol. 5171 - 132.000,- Kč - požární ochrana, vrata

Hlasování 4 pro
2) R Mě schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a ZO
ČSOP Berkut, Klášter č.p. 106, 364 61 Teplá, provozovna: Bečovská
botanická zahrada, 364 64 Bečov nad Teplou zastoupenou Ing. Petrem
Šindelářem, včetně úprav předloženého návrhu smlouvy, dle závěrů
z jednání ZMě. Smlouva je v příloze zápisu RMě.
Hlasování 4 pro
3) R Mě schvaluje příspěvek na pořádání Hudební noci v rámci Bečovských slavností dne 24. července 2009 pořadateli TJ Slavoj Bečov n.T
ve finanční výši 15.000,-Kč
Hlasování 4 pro
4) R Mě souhlasí s realizací projektu „Nad řekou“ v rámci programu Blíž
přírodě; záměr projektu je naplánován na pozemcích p.p.č. 1797/1
ve vlastnictví města Bečov nad Teplou a v nájemném vztahu s 23/02
ZO ČSOP Berkut, Pozemkový spolek Berkut, Nová 448, 364 64
Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
5) R Mě schvaluje ukončení dohodou nájemní vztah mezi městem Bečov
nad Teplou a MSB s.r.o. týkající se objektu sokolovny ke dni 30. června
2009 a ukládá starostce, jednateli MSB s.r.o. a ředitelce ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou zajistit všechny nutné kroky s tím související

Hlasování 5 pro
6) R Mě schvaluje smlouvu o výpůjčce objektu sokolovny stojící na st.
p. p. č. 562 o celkové výměře 634 m2 a pozemkové parcely p. p. č. 270
o celkové výměře 3 877 m2 ve vlastnictví města Bečov nad Teplou, mezi
městem a ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou na dobu neurčitou od 1. července
2009 za účelem činností výhradně dle Zřizovací listiny základní školy.
Smlouva je v příloze tohoto zápisu.
Hlasování 5 pro
7) RMě souhlasí se zapůjčením vozidla Tatra na jednorázovou, jednodenní
akci konanou v prostoru Penzionu a restaurace Hradní bašta za
finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
Hlasování 5 pro
75/03 Různé
1) R Mě schvaluje žádost místního hasičského spolku na zapůjčení vozů AVIA
a VW na výlet s bečovskými dětmi na farmu ve Svržně v červnu 2009

Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 19. června 2009, Schůze RMě ukončena v 21.30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta, Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle § 659 občanského zákoníku
I. Smluvní strany
Půjčitel: Město Bečov nad Teplou, zastoupené Městským úřadem
v Bečově nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, 364 64
Bečov nad Teplou zastoupené starostkou města – Olgou Halákovou
IČ: 254410, č.ú.: 800483389/0800
Vypůjčitel: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres
Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem Školní 152,
PSČ 364 64 Bečov nad Teplou zastoupená ředitelkou školy –
Mgr. Jitkou Rudolfovou, IČ: 60610395, č. účtu: 180387678/0300
II. Předmět smlouvy: Rada města na svém 75. zasedání dne 15.6.2009,
č. 75/02/06 zápisu, schválila tuto smlouvu o výpůjčce:
Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání
- Pozemek parcelní č. st. 562 o celkové výměře 634 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, budova sokolovny č.p. 430, celkové ocenění: 1 151 886,(pozemek 23 458,- Kč, budova 1 128 428,- Kč)
- Pozemek parcelní č. 270 o celkové výměře 3877 m2, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, celkové ocenění: 711 527,- Kč
(pozemek 11 631,- Kč, hřiště 699 896,- Kč)
Všechny nemovitosti se nacházejí v kat. území Bečov nad Teplou a jsou
zapsány v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu Karlových
Varech pro toto katastrální území na listu vlastnictví č. 1.
III. Účel využití: Vypůjčitel se zavazuje, že bude předmět smlouvy specifikované v článku II. této smlouvy užívat výhradně k činnosti dle Zřizovací
listiny, která je vymezena v části druhé a třetí zák. č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a současně zajištění správy majetku, bytového a nebytového fondu, který se v předmětu smlouvy nachází.
IV. Věcné právo odpovídající věcnému břemeni
Na předmětu výpůjčky vázne:
1) Věcné právo odpovídající věcnému břemeni spočívající v možnosti
využití části pozemku p.p.č. 270 o výměře přibližně 864 m2 (12 x 72 m)
dle dispozic města. Kopie katastrální mapy s orientačním vyznačením
části pozemku je nedílnou přílohou této smlouvy.
2) Věcné právo odpovídající věcnému břemenu spočívající v zachování
stávající nájemním smlouvy na bytovou jednotku v 2. nadzemním
podlaží budovy č.p. 430. Vypůjčitel podpisem této smlouvy vstupuje do
práv a povinností pronajímatele.
3) Věcné právo odpovídající věcnému břemenu spočívající v umožnění
uzavření nájemního vztahu na nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží
pro oprávněného: Městská společnost Bečov, s.r.o., IČ: 25221001.
V. Povinnosti vypůjčitele: Vypůjčitel se zavazuje, že bude o předmět
smlouvy řádně pečovat, udržovat jej v perfektním stavu a hradit ze svých
nákladů nutnou opravu a údržbu. Vypůjčitel je povinen bezodkladně
oznámit vlastníku potřebu provedení oprav a údržby nemovitostí. Opravy
a investice převyšující běžnou údržbu oznámí vypůjčitel vlastníku, veškeré
náklady zahrne vypůjčitel do rozpočtu a finanční pokrytí bude řešit
společně s vlastníkem. Vypůjčitel je povinen veškeré příjmy z prováděných
činností ve vypůjčených nemovitostech na základě této smlouvy zahrnout
do příjmové části svého rozpočtu a použít výhradně v souvislosti s činností
dle Zřizovací listiny. Vypůjčitel je oprávněn poskytnout podnájem pronajatých prostor jiné osobě výhradně s předchozím souhlasem půjčitele.
VI. Doba užívání: Lhůta výpůjčky je stanovena na dobu neurčitou.
VII. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva nabývá platnosti dnem 1. 7. 2009.
2) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou vyhotoveních
obdrží každá ze smluvních stran.
V Bečově nad Teplou dne 15. 6. 2009.
Za půjčitele: Olga Haláková, za vypůjčitele: Mgr. Jitka Rudolfová
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
76. zasedání RMě, konané v pondělí 29. června 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
76/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.. Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart,
Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík, J. Špak od 18 45 hod.
Pořad schůze rady: - 76/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 76/02 Finanční záležitosti
- 76/03 Různé

Pořad schůze schválen 5 hlasy
76/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného
majetku č. 47/09 ze dne 17. června 2009 mezi městem Bečov nad
Teplou a Pozemkovým fondem ČR. V k.ú. Bečov nad Teplou a Krásný
Jez o celkovém počtu 9 parcel
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č.120N01/29 mezi
městem Bečov nad Teplou a PF ČR ze dne 18. 06. 2009; zúžení
předmětu nájmu v důsledku splynutí osoby nájemce a pronajímatele

Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí žádost pí Hany Janákové a p. Josefa Psohlavce
o koupi části p. p. č 3113/3, v k. ú. Bečov nad Teplou za nemovitostí
č. p. 57. Vzhledem k tomu, že se jedná o část pozemku - komunikace,
která je v rámci studie revitalizace centra města plánována ke zprovoz-

nění, RMě nedoporučuje ZMě ke schválení. Žadatel vzal na vědomí
záměr města.
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a firmou
COMFOR STORES a.s., se sídlem Běly Pažoutova 742/1, 62 400 Brno,
dodavatele a realizátora zakázky „Pořízení výpočetní techniky pro
pracoviště Czech- POINT a ukládá starostce smlouvu podepsat

Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informaci o přípravách Bečovských slavností
a schvaluje smlouvu mezi městem a Lukášem Burešem, Nová 582,
330 21 Líně, obstaravatelem programu slavností dle návrhu smlouvy,
za odměnu ve výši 93 000,- Kč, z které budou hrazeny všechny platby
účinkujícím a dalším účastníkům slavností. Celková výše rozpočtu
na Bečovské slavnosti 2009 činí 149 500,- Kč. Z rozpočtu města je
vyčleněno 50.000,- Kč, sponzorské příspěvky činí 40.000,- Kč, další
příjem do rozpočtu tvoří poplatky za užívání veřejného prostranství
a získaná dotace Karlovarského kraje ve výši 45.000,- Kč

Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje smlouvu mezi městem a Českou spořitelnou a.s.,
týkající se reklamy firmy na VI. Bečovských slavnostech dle předlože
ného návrhu a ukládá starostce smlouvu podepsat Hlasování 5 pro
7) RMě bere na vědomí návrh smlouvy KSÚS o majetkovém uspořádání,
týkající se pozemků v blízkosti nově postaveného mostu přes řeku Teplá
o výměře 40 a 215 m2. RMě ukládá místostarostovi připravit návrh
případné směny těchto pozemků za část komunikace Tepelská,
Nádražní ul. sousedící s náměstím v centru města, v souvislosti
s připravovanou zádlažbou náměstí.
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje zadání výroby dvou propagačních materiálů města,
propisovací tužky a plátěné tašky se znakem a nápisem města do
celkové finanční výše 7.000,- Kč
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje smlouvu mezi městem a firmou Jiří Veitl – Topení-vodaplyn, Kosmonautů 1909, Sokolov, Dodávka a montáž otopných těles
v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, 2. etapa opravy ústředního topení - za
celkovou cenu 250.000,-Kč, s termínem realizace do září 2009

Hlasování 5 pro
10) RMě schvaluje prodej speciálního požárnického přívěsu PPS 12
vyřazeného ze seznamu drobného dlouhodobého majetku města
komisí dne 16. 1. 2009 a usnesením RMě ze dne 6. 4. 2009 č.
70/02/03 firmě a to firmě Elektromontáž Václav Vaidiš z Karlových
Varů za cenu 3.000,- Kč
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb.
O územních rozpočtech s přijetím daru souboru počítačů od Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hlasování 5 pro
76/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informaci o přijetí záštity JUDr. Pavla Svobody nad
Bečovskými slavnostmi a souhlasí s přijetím finančního příspěvku ve
výši 20.000,- Kč 
Hlasování 5 pro
2) RMě souhlasí s užitím společenských prostor v objektu hasičské
zbrojnice 6. 7. 2009 na oslavu 80. narozenin pana Džugana na základě
jeho žádosti
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 30. června 2009
Schůze RMě ukončena v 19.30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta, Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
77. zasedání RMě, konané v pondělí 13. července 2009 od 17 00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
77/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.. Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart,
Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady: - 77/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 77/02 Finanční záležitosti

Pořad schůze schválen 5 hlasy
77/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí výsledek kontroly dílčího hospodaření města
Bečov nad Teplou za 1. pololetí 2009 se závěrem bez závad

Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí zprávy o průběhu zpracování stavební projektové
dokumentace 1. části revitalizace centra města a konzultacích pro
získání dotace na její realizaci 
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Mgr. J. Rudolfové na základě žádosti ze dne 3. 7. 2009 podle zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a na základě § 134 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v souladu
s vyhlášenou 2. etapou rozvojového programu MŠMT na rok 2009:
Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce č.j. 4
982/2009-26. Žádost je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 14. července 2009. Schůze RMě ukončena v 20.20 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta, Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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610. výročí udělení prvních městských práv Bečovu nad Teplou

5. října 1998 byl pěti obcím slavnostně znovu navrácen Statut města. Mezi nimi i našemu městu.

Středověký bečovský hrad na podzim

Klíč od kostela sv. Jiří

Celkový pohled na vstupní vrata radnice

Výloha významného železářství na náměstí – kulturní památka
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Detailní pohled na tepaný znak města na vratech radnice

Vstupní vrata kostela sv. Jiří

Státní a městský znak na objektu radnice, jehož
autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský

sv. Jiří - tepaný reliéf na zábradlí před kostelem

bečovský zpravodaj
Kultura

Kočovné divadlo před Bečovskou farou

Bečovské slavnosti - terasy, hosté

Koncert
V rámci Folklórního festivalu v Karlových Varech vystoupily soubory z Rumunska
a Konga na bečovských terasách.

Společná fotografie občanů města s hosty z Konga

Koncert Festivalu
uprostřed Evropy
Dne 1. srpna proběhl v zámecké kapli
vynikající koncert komorního souboru
Krušnohorské filharmonie z Aue. Tito hudebníci již hostovali v mnoha evropských
zemích. Zazněly skladby Haydna, Schulhoffa, Šostakoviče a dalších. Na koncert
Festival uprostřed Evropy přijeli milovníci
vážné hudby ze zahraničí i z širokého okolí.
Jen posluchačů z našeho města bylo již
tradičně málo.
(oh)

Sport

Na začátku turnaje o pohár města Bečov nad Teplou 8. srpna 2009. Turnaj jsme vyhráli a pohár zůstal v Bečově nad Teplou!

Mateřské centrum
Srdečně vás zveme: Naše mateřské centrum má neformální charakter.
Nabízíme setkávání maminek (tatínků) s dětmi od 0 roku věku.
Připravujeme různé programy: tvořivé, sportovní, vzdělávací a jednorázové
akce např. hrátky s neviňátky,cvičení dětí s rodiči od 1roku, malování,
modelování ,odborné přednášky (lékařské, pedagogické...) a tématické
programy. OTVÍRACÍ DOBA: do konce srpna 2009 PO 9.30 - 11.30,
ČT 16.00 - 18.00, od září 2009 při zájmu rozšíření dnů či hodin.
Ceny: formou příspěvku na poplatky energií a zvelebování
mateřského centra od 20,- Kč
Těší se na vás Jiřka, Šárka, Renata, Monča, Dáša a Monika s dětmi
Případné dotazy na tel. číslech: 777 334 193, 606 854 261

Mateřské centrum uspořádalo svou první zahradní párty.

POZVÁNKA: Mateřské centrum
Ve čtvrtek 24. 9. 2009 v 16.00 na faře v 1. poschodí se uskuteční
přednáška na téma PRVNÍ POMOC DĚTEM
Přednáší Jana Mahovská, dětská sestra z novorozeneckého JIPu v K. Varech. Z otevření Mateřského centra v objektu fary.
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Bečovské osady
Osada Vodná

Záměrem současného vedení města je v první řadě formálně dořešit vlastnictví historického mostu
a posléze připravit jeho obnovu.

Nehoda v k.ú. Vodná v červenci letošního roku u které zasahovali bečovští hasiči
si naštěstí vyžádala jen lehká zranění.

Osada Krásný Jez
Pozemek na volnočasové aktivity místních obyvatel
Osadní výbor Krásný Jez byl požádán RMě o stanovisko k pronájmu parcely (a případnému odkupu městem) u cesty na nádraží, která je v současnosti užívána na
volnočasové aktivity místních obyvatel. Vlastník pozemku SŽDC a.s. navrhuje pronájem pozemku za úhradu stanovenou Ministerstvem financí. RMě souhlasí s pronájmem přiměřené části pozemku o výměře cca 600 m2 ( za navrhovanou cenu 5,- Kč/m2, tedy celkem 3000,- Kč ročně).
Příprava výstavby železniční zastávky
Na posledním setkání v červenci 2009 všech zúčastněných stran proběhla v Plzni vstupní jednání nad projektovou dokumentací, zpracovávající výstavbu železniční
zastávky v Krásném Jezu. Na příslušné trati je připravena výluka na říjen 2009, kdy je naplánována stavba zastávky a s tím související stavební úpravy. V této chvíli je nutné vyřešit vlastnické vztahy pozemků, kterými bude stavba dotčena a tato skutečnost je zřejmě nejslabším bodem připravované investice.
Citace z přípravného jednání
Stavba představuje výstavbu nové železniční zastávky „Krásný Jez-zastávka“ v obci Krásný Jez na regionální železniční trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary. Navrhovaná zastávka bude vybudována v km 38,547 až 38,627 uvedené trati, za přejezdem komunikace III.třídy po levé straně traťové koleje. Nástupiště zastávky bude provedeno z betonové konstrukce mostového typu,
bude opatřeno veřejným osvětlením, čekárnou, přístřeškem se stojany na jízdní kola a dalším vybavením v souladu s příslušnými normami a předpisy SŽDC. Výška hrany nástupiště nad
temenem přilehlé kolejnice bude 550 mm. V souvislosti s výstavbou zastávky bude provedena úprava zabezpečovacího zařízení PZS přejezdu silnice III/0205 v km 38,524.
Pozemky k výstavbě rodinných domů k prodeji
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou bude v nejbližší době rozhodovat o záměru prodeje pozemků
v Krásném Jezu,Vodné a Bečovu nad Teplou i k individuální výstavbě, které převzalo město od Pozemkového fondu.
Podněty, připomínky a návrhy, týkající se osady Krásný Jez můžete zasílat nově
i na E-mailovou adresu: krasnyjez@seznam.cz

Příroda

Bečovská botanická zahrada se viditelně kultivuje

Ve dnech 20. a 21. června natáčela pod vedením režiséra Pavla Jiráska Česká televize Brno v Bečově
nad Teplou hraný dokument Rajské zahrady o Bečovské botanické zahradě. Hlavními protagonisty
byli známí herci Arnošt Goldflam a Josef Polášek. Děj dílu věnovanému Bečovu je zaměřen na zanedbání a postupnou obnovu Bečovské botanické zahrady a Beaufortského alpina. Po oba dny natáčel
štáb v okolí Zlatého vrchu, v zámeckých zahradách a hradním parku a především v celém areálu naší
botanické zahrady.
10

bečovský zpravodaj
Společenská rubrika

Novomaželé Křížovi

Novomaželé Venení

Novomaželé Syslovi

paní Marianne Boučková

Naše nejstarší občankou je paní Marie Pidrmanová

Blahopřání kronikáři města panu Františku Jarošovi

Z celého srdce blahopřejeme oslavencům k významným životním jubileím
a novomanželům přejeme mnoho štěstí a lásky v jejich společném žití.
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Bečovské slavnosti 26. července 2009

Kde najdete další informace
o dění v Bečově?
Městský úřad Bečov nad Teplou
5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou
+420 353 999 318
www.becov.cz
email: info@becov.cz
Hrad a zámek Bečov
NKP SHZ Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 394, GSM: +420 606 659 637
info@zamek-becov.cz, www.castlebecov.eu
wwww.zamekbecov.cz, www.zamek-becov.cz
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.sosl.cz
email: usosl@seznam.cz
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
www.shscms.cz

Návštěvníci slavností přihlížejí souboji zbrojnošů

MAS Náš region
www.nas-region.cz
email: nas.region@seznam.cz
CESTA Z MĚSTA
www.cestazmesta.cz
email: info@cestazmesta.cz
Kontakty na členy Rady města Bečov nad Teplou
a předsedy výborů

Kejklíři

Před radnicí

Takto přeplněná terasa sledovala koncert fléten, klarinetů
a hostů pod vedením učitele ZUŠ J. Labitzkého M. Mosátha

Vyhlášení Foto soutěže: Lidé a město v roce 2009

Projížďka na koni upoutala zájem těch nejmenších

A na co se můžete těšit v dalším vydání Bečovského zpravodaje?

Aktuální informace z Městského úřadu

Činnost místních neziskových organizací

Reportáže a fotodokumentace z aktuálního dění na Bečovsku

Další zajímavé články z bečovské regionalistiky

A řada dalších informací
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Oľga Haláková
starostka města
724 180 137
olga.halakova@becov.cz
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
606 791 807
petr.kuzvart@becov.cz
Mgr. Milada Beerová
člen rady města
606 852 049
milibeerova@seznam.cz
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
777 092 122
stanislavteplik@seznam.cz
Jiří Špak
člen rady města
731 125 144
jiri.spak@volny.cz
Ing. Jiří Šindelář
předseda výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce
736 642 792
jiri.sindelar@becov.cz
Jiří Kaufman
předseda finančního výboru
602 955 806
jiri.kaufman@tiscali.cz
Vlastimil Novotný
předseda kontrolního výboru
724 524 804
vl.novotny@centrum.cz
Vlastislav Svoboda
jednatel Městské společnosti Bečov, s.r.o.
msb.sro@becov.cz
604 834 873, 608 246 088

